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EZŠ:
Mobilní počítačová učebna
Projekt ökoly Zv˝öenÌ ˙rovnÏ znalostÌ vyuûÌv·nÌ IT na EZä, spolufinancovan˝ z ESF a st·tnÌho rozpoËtu »R, p¯in·öÌ svÈ prvnÌ ovoce. P¯ed
pr·zdninami jsme zah·jili vzdÏl·v·nÌ pedagog˘,
kterÈ bude pokraËovat v p¯ÌpravnÈm t˝dnu (poslednÌ srpnov˝ t˝den) a pr˘bÏûnÏ v n·sledujÌcÌch
mÏsÌcÌch. CÌlem projektu je vyzbrojit pedagogy
takov˝mi znalostmi, kterÈ jim umoûnÌ samostatnÏ a plnohodnotnÏ pouûÌvat poËÌtaËe ve vyuËovacÌch hodin·ch. Nep˘jde tedy jen o v˝uku IT technologiÌ, ale p¯edevöÌm o v˝uku prost¯ednictvÌm
poËÌtaË˘ v r˘zn˝ch tÈmatick˝ch celcÌch. é·ci budou poËÌtaËe pouûÌvat jako n·stroj tvorby dokument˘, zdroje informacÌ pro studium a prost¯edek na prezentaci nabyt˝ch znalostÌ. Nejd˘leûitÏjöÌ Ë·stÌ realizace projektu je tedy samotn· v˝uka û·k˘, praxe na poËÌtaËÌch a jejich vlastnÌ
zdokonalov·nÌ. V r·mci projektu byla po¯Ìzena
mobilnÌ poËÌtaËov· uËebna, kterou tvo¯Ì 22 notebook˘ znaËky Apple a uzav¯en˝ vozÌk, kter˝ je
chr·nÌ, lze v nÏm poËÌtaËe nabÌjet a p¯edevöÌm je
p¯ev·ûet z uËebny do uËebny. Oproti bÏûnÈ poËÌtaËovÈ uËebnÏ budou jezdit poËÌtaËe za û·ky
do uËeben a ne naopak. Spolu s dataprojektorem,
WIFI p¯ipojenÌm, fotoapar·ty a kamerami tak
majÌ uËitelÈ i û·ci optim·lnÌ podmÌnky pro moRealizaËnÌ t˝m projektu
dernÌ a z·bavnÈ uËenÌ.

Týden v začarované
pohádkové zemi
Starosta Vajnor Ing. J·n Mrva a starosta Vinohrad PhDr. Ji¯Ì »ejka zahajujÌ tradiËnÌ vajnorskÈ doûÌnky

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
konËÌ Ëas pr·zdnin a nach˝lilo se i obdobÌ dovolen˝ch. Velk˝ poËet n·s, Vinohradsk˝ch, se vracÌ
zpÏt z†cest zahraniËnÌch Ëi z†pobyt˘ na ËeskÈm nebo moravskÈm venkovÏ, z†chat a chalup, od mo¯sk˝ch pl·ûÌ, od b¯eh˘ Ëesk˝ch i moravsk˝ch ¯ek, rybnÌk˘ ba i jezer, z†hor a vÌm j· odkud jeötÏ.
Vöem V·m jsem p¯ed pr·zdninami p¯·l öùastn˝ n·vrat dom˘ na Vinohrady. VÏ¯Ìm, ûe se tak
ve vöech p¯Ìpadech stalo. Douf·m, ûe vöechny n·vraty do Vinohrad byly öùastnÈ a bezpeËnÈ.
OstatnÏ nejen k†bezpeËn˝m n·vrat˘m, ale k†bezpeËnÈmu cestov·nÌ v˘bec, m· p¯ispÏt pr·vÏ
dobudov·van· svÏtelnÏ ¯Ìzen· k¯iûovatka éaroöick· ñ Jedovnick·. Toto k¯ÌûenÌ komunikacÌ bylo
mÌstem Ëast˝ch st¯et˘ automobil˘, bylo prostorem potenci·lnÌho nebezpeËÌ dopravnÌch nehod,
mÌstem post·vajÌcÌch neöùastn˝ch ¯idiË˘ a blikajÌcÌch policejnÌch Ëi z·chrann˝ch voz˘. Mnoho vinohradsk˝ch ¯idiË˘ mi d· jistÏ za pravdu, ûe odboËit na onÈ k¯iûovatce z†Vinohrad smÏrem k†VelkÈ
Klajdovce bylo Ëasto tak¯ka nemoûnÈ. ZejmÈna v†dobÏ dopravnÌ öpiËky se zde za sebe ¯adila
do dlouhÈ öÚ˘ry vozidla, jejichû os·dky ËekajÌce dlouhÈ minuty na moûnost odboËit, propadaly
Ëasto beznadÏji. NovÏ pojednan·, semafory ¯Ìzen· k¯iûovatka éaroöick· ñ Jedovnick· m· odstranit
uv·dÏnÈ problÈmy. RozhodnÏ bude znaËn˝m p¯Ìnosem pro bezpeËn˝ Ëi bezpeËnÏjöÌ automobilov˝
provoz na Vinohradech. SvÏtelnÏ ¯Ìzen· k¯iûovatka vöak nenÌ koneËn˝m ¯eöenÌm tohoto dopravnÌho prostoru. V˝hledov˝m ¯eöenÌm, kterÈ rada naöÌ mÏstskÈ Ë·sti schv·lila, a kter˝ preferuje, bude
v†budoucnu kruhov˝ objezd, jenû zajistÌ poûadovanou bezpeËnost i plynul˝ dopravnÌ provoz.
Zbudov·nÌ objezdu si vyû·d· vÏtöÌ finanËnÌ n·klady (p¯edevöÌm kv˘li p¯eklad˘m sÌtÌ) a uskuteËnÌ
se po technick˝ch a finanËnÌch p¯Ìprav·ch. Po mÈm soudu se tak stane za Ëty¯i pÏt let.
AËkoliv jsou Vinohrady ve srovn·nÌ s†mnoha jin˝mi mÌsty obcÌ s†vysok˝m procentem mladÈ
populace, ûijÌ mezi n·mi i spoluobËanÈ, kte¯Ì dos·hli ˙ctyhodnÈho Ëi chcete-li poûehnanÈho vÏku.
Na konci Ëervna jsem mÏl Ëest pop¯·t panÌ AnnÏ SouËkovÈ k†jejÌm sto prvnÌm narozenin·m a rovnÏû jsem mÏl Ëest pop¯·t panÌ Bed¯iöce KˆhlerovÈ, kter· se 1. Ëervence doûila sto dvou let. ObÏ
panÌ jsou velmi ËilÈ, sledujÌ spoleËenskÈ dÏnÌ kolem sebe, Ëtou a jak jsem je poznal, radujÌ se z kaûdÈho dne, kter˝ p¯ijde. Jednoduöe ñ bavÌ je ûivot. Ony dvÏ oslavenkynÏ, ale i ostatnÌ vinohradötÌ
senio¯i si zaslouûÌ naöi ˙ctu a pomoc. Proûili Ëasto sloûitÈ, nejednoduchÈ ûivotnÌmi osudy. Dr·hy
ûivot˘ mnoh˝ch z†nich mohou b˝t nepochybnÏ pouËnou a inspirujÌcÌ materiÌ pro n·s mladöÌ.
KoneËnÏ, byli to oni, kdoû p¯ipravovali sv˝mi ûivoty naöi p¯Ìtomnost.
Vaûme si naöich nejstaröÌch ñ vaûme si naöich senior˘. MÏjme r·di takÈ naöe nejmladöÌ
VinohraÔ·nky. Pr·vÏ pro nÏ v†polovinÏ pr·zdnin zapoËala rozs·hl· rekonstrukce nejvÏtöÌho
(PokraËov·nÌ na stranÏ 2)

SrdeËnÏ zveme na besedu obËan˘ Vinohrad
se starostou PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 21. 9. 2009 v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

Konec Ëervence str·vily ty nejmladöÌ dÏti
na jiû tradiËnÌm t·bo¯e rodiË˘ a dÏtÌ, po¯·danÈm
DomeËkem na Vinohradech.
V kr·snÈm prost¯edÌ RS Z·seka jsme se p¯enesli do svÏta her, poh·dek a fantazie, navötÌvili
jsme zvÌ¯·tka v zoo Jihlava, nechybÏl ani karneval, vesel˝ kabaret a pro nejmladöÌ ˙ËastnÌky asi
trochu straöideln· noËnÌ cesta. I kdyû jsme se trochu b·li zlÈho ËernoknÏûnÌka, s pomocÌ lesnÌch
sk¯Ìtk˘, babice KvÏtnice a dalöÌch postaviËek se
n·m nakonec poda¯ilo zaËarovanou poh·dkovou
zemi osvobodit, coû jsme veËer n·leûitÏ oslavili
u t·bor·ku. MyslÌm, ûe si dÏti t˝den str·ven˝
v p¯ÌrodÏ opravdu uûily.

Z·roveÚ bych chtÏla podÏkovat rodiË˘m
za aktivnÌ zapojenÌ a hlavnÏ pomoc p¯i p¯ÌpravÏ
programu (hlavnÏ tatÌnk˘m), dÌk takÈ pat¯Ì naöim
mal˝m anim·tor˘m (staröÌ dÏti), panÌ zdravotnici
L. BeËv·¯ovÈ za lÈËbu vosÌch ûihadel a mÈ kolegyni J. BuËÌkovÈ za pomoc a sponzorskÈ d·reËky.
Za rok se tÏöÌme opÏt na shledanou.
A. V˝strkov·

Organizace výuky
na EZŠ Brno
Od z·¯Ì 2009 budou v budovÏ EZä Brno spolup˘sobit dva samostatnÈ subjekty:
1) Evropsk· z·kladnÌ ökola, st·tnÌ ökola s programem v˝uky nÏkter˝ch p¯edmÏt˘ v cizÌm jazyce,
s v˝ukou AJ jiû od 1. t¯Ìdy. Tato ökola bude i nad·le
poskytovat bezplatnÈ z·kladnÌ vzdÏl·nÌ dÏtem
od 1. do 9. t¯Ìdy, ze sp·dov˝ch, ale takÈ nesp·dov˝ch Ë·stÌ mÏsta Brna.
2) International School of Brno, o. p. s. (Mezin·rodnÌ ökola Brno ñ obecnÏ prospÏön· spoleËnost) registrujÌcÌ dÏti od 3 do 15 let. Tato ökola m·
statut zahraniËnÌ ökoly na ˙zemÌ »R, vyuËovacÌm
jazykem je zde angliËtina. IS of Brno je od 13. 5.
2009 Ëlenem Rady mezin·rodnÌch ökol. dalöÌ informace poskytneme r·di osobnÏ, Ëi prost¯ednictvÌm
www.ebsbrno.com, www.isob.cz.
VedenÌ EZä a ISB Brno

Harmonogram blokového
čištění: září a říjen

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ...
(DokonËenmÌ ze strany 1)

vinohradskÈho dÏtskÈho h¯iötÏ na MutÏnickÈ (ValtickÈ) ulici ñ tak ¯eËenÈho BarevÚ·ku. Rekonstrukce p¯inese dÏtem z gruntu novÈ h¯iötÏ z†mnoha hernÌmi prvky a hernÌmi moûnostmi. StavebnÌ
pr·ce by mÏly b˝t ukonËeny v†pr˘bÏhu z·¯Ì, v˝sadba d¯evin bude provedena nejpozdÏji v ¯ÌjnovÈm Ëi listopadovÈm Ëase. OstatnÏ k†rekonstrukci tohoto dÏtskÈho h¯iötÏ bych se r·d podrobnÏji
vr·til v†p¯ÌötÌm ËÌsle naöeho vinohradskÈho periodika.
JeötÏ jednoho tÈmatu z†doby pr·zdnin bych se r·d dotknul. Naöeho vinohradskÈho p¯·telenÌ se
se srbsk˝m Knjaûevacem a bratislavsk˝mi Vajnorami. I o pr·zdnin·ch jsme naplÚovali partnersk·
setk·v·nÌ. Na poË·tku Ëervence se mladÌ VinohraÔanÈ ñ akrobatiËtÌ taneËnÌci Capoeiry ñ vydali
do jihosrbskÈho partnerskÈho mÏsta Knjaûevace, kde se s†nemal˝m ˙spÏchem z˙Ëastnili tamÏjöÌho vyhl·öenÈho folklÛrnÌho festivalu. Velk˝ ohlas mÏla v†Knjaûevaci zah·jen· v˝stava pracÌ vinohradsk˝ch fotograf˘. Podle sdÏlenÌ naöich knjaûevack˝ch p¯·tel bude v˝stava putovat i do hlavnÌho mÏsta Srbska BÏlehradu. V†polovinÏ srpna, p¯esnÏji 15. dne onoho mÏsÌce, se z·stupci Vinohrad tradiËnÏ podÌleli na pr˘bÏhu doûÌnkov˝ch slavnostÌ v†partnerskÈ obci Bratislava-Vajnory.
Do Vajnor, jako kaûd˝ rok, p¯ijeli ËlenovÈ vinohradskÈho Senior clubu. Pod vedenÌm doktora
»eslava GojnÈho a Bc. Libora ätursy sehr·l vinohradsk˝ fotbalov˝ v˝bÏr tradiËnÌ fotbalovÈ utk·nÌ s vajnorskou jeden·ctkou. V†odpolednÌm kulturnÌm programu na n·mÏstÌ vystoupila vinohradsk· taneËnÌ skupina Honky Tonk. I letoönÌ vajnorskÈ doûÌnky byly p¯Ìjemn˝m zpest¯enÌm naöich
vz·jemn˝ch partnersk˝ch vztah˘.
V·ûenÌ sousedÈ, v·ûenÌ spoluobËanÈ. P¯eji V·m ˙spÏönÈ a ÑbezbolestnÈì vykroËenÌ do podzimnÌch, popr·zdninov˝ch, pracovnÌch Ëi studijnÌch dn˘. P¯eji V·m vöe dobrÈ.

22. 9. 2009
komunikace Bzeneck· vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace Pruö·neck·
vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace »ejkovick· vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch
blok˘

PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

24. 9. 2009
komunikace P·lavskÈ n·mÏstÌ za objekty OC ñ 01,
OC ñ 02, parkoviötÏ a odstavnÈ plochy kolem vÌce˙ËelovÈho objektu P·lavskÈ n·m. 12, 13, 14, 15
(OC ñ 03), parkoviötÏ p¯ed domy P·lavskÈ n·mÏstÌ
6ñ9, parkoviötÏ u vyhlÌdky, parkoviötÏ p¯ed objektem Velkopavlovick· 25, komunikace Valtick·
vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘
29. 9. 2009
komunikace Blatnick· vËetnÏ odstavn˝ch ploch,
z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace VlËnovsk· vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace Tvrdonick· vË. odstavn˝ch
ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace
MutÏnick·, vË. parkoviöù p¯ed domy, komunikacÌ
u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘ a odstavnÈho parkoviötÏ MutÏnick·, odstavnÈ parkoviötÏ nad supermarketem BILLA
1. 10. 2009
komunikace u gar·ûov˝ch blok˘ p¯i komunikaci
éaroöick·, parkoviötÏ p¯ed domy P·lavskÈ n·m. 1,
2 a parkoviötÏ p¯ed Domem sluûeb
6. 10. 2009
komunikace Velkopavlovick·, vË. odstavn˝ch
ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace
Mikulovsk·, vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace Bo¯etick·, vË. parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘
UpozorÚujeme obËany aby v souvislosti s pl·novan˝m blokov˝m ËiötÏnÌm sÌdliötÏ Vinohrady neparkovali vozidla v lokalit·ch podle uvedenÈho ËasovÈho harmonogramu. V p¯edstihu 7 dn˘ budou lokality oznaËeny p¯enosn˝mi dopravnÌmi znaËkami
z·kaz st·nÌ s dodatkov˝mi tabulkami s uvedenÌm
dne a hodiny prov·dÏnÌ blokovÈho ËiötÏnÌ.
é·d·me obËany, aby tato dopravnÌ znaËenÌ respektovali a vozidla zaparkovali mimo ËiötÏnÈ lokality.
V opaËnÈm p¯ÌpadÏ budou vozidla br·nÌcÌ ¯·dnÈmu vyËiötÏnÌ komunikacÌ odtaûena odtahovou
sluûbou: firmou »ern˝, Dr·ûnÌ 9, are·l S. K. Holoubek, Brno-Slatina, tel. Ë. 548 217 484.
Odtah öpatnÏ zaparkovan˝ch motorov˝ch vozidel
se bude prov·dÏt jiû od 8.30 hodin.

Fotbalov˝ z·pas Vinohrady versus Vajnory. Pohled na fandÌcÌ Ëlenky vinohradskÈ taneËnÌ skupiny
Honky Tonk

Fotbalov˝ v˝bÏr brnÏnsk˝ch Vinohrad p¯ed z·pasem s Vajnorami v sobotu 15. srpna
■2■

Záhada ztracené truhly

L

etnÌ dÏtsk˝ t·bor v RS ZahradiötÏ nedaleko
VelkÈho Mezi¯ÌËÌ zaËal odpoledne 30. 6. bou¯kou a deötÏm. Kdyû se vöichni ubytovali, byli zasvÏceni do p¯ÌbÏhu z·hadnÈ ËervenÈ truhly a jejÌho
pokladu. V dalöÌch dnech, kdy se st¯Ìdaly lij·ky
s hork˝m poËasÌm, jsme p¯ekon·vali n·strahy zlÈho
knÌûete, kter˝ se truhly zmocnil. Bez vÏtöÌch problÈm˘ jsme zdolali mo¯e zapomnÏnÌ, horu vytrvalosti i moË·l nevidom˝ch. Za tunelem odvahy jsme uû
mÏli tÈmÏ¯ vyhr·no, kdyû n·m poradila moudr·
sta¯ena a zaklet· princezna. Pak uû zb˝valo jen zÌskat klÌË od truhly a najÌt truhlu samotnou. Protoûe
vöechny dÏti po cel˝ t·bor peËlivÏ st¯eûily zÌskanÈ
kousky mapy, mohly si na konci mapu sloûit a s jejÌ
pomocÌ truhlu najÌt. Ta kromÏ zlata obsahovala
i cukr·¯skÈ recepty, podle kter˝ch dÏti vyrobily
dobroty na z·vÏreËnou slavnost.
P¯estoûe poËasÌ si s n·mi zahr·valo a nechalo
n·s brodit se vodou a bl·tem, nic n·s nemohlo od
hled·nÌ truhly odradit. Vöech Ëty¯icet z˙ËastnÏn˝ch
nasadilo svÈ sÌly a vöe se nakonec dob¯e vyda¯ilo.

Hudební škola YAMAHA
V·s srdeËnÏ zve v p·tek 4. z·¯Ì do DomeËku ve ValtickÈ 23 na uk·zkovÈ lekce ojedinÏlÈ p¯Ìpravky
pro nemluvÚata od Ëty¯ do 17 mÏsÌc˘ Hr·tky s rob·tky v 9 hodin a pro batolata od 18 mÏsÌc˘ do Ëty¯
let PrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏ v 10 hodin. Informace na www.yamahaskola.cz nebo na tel. 603 943 213,
544 213 306.
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udÏl· muzikanty z celÈ rodiny.

Krouûek je urËen pro dÏti od 4 do 15 let. Tancujeme p¯ev·ûnÏ country, ale i modernÏjöÌ formu, lidovÈ
i z·bavnÈ tance. Sch·zÌme se jednou t˝dnÏ, a to: dÏti od 4 do 6 let v ˙ter˝ od 15.30 do 16.15 hodin, dÏti
od 7 do 9 let v ˙ter˝ od 16.15 do 17 hodin, dÏti od 10 do 15 let v ˙ter˝ od 17 do 18 hodin, pokroËilÈ dÏti
ve Ëtvrtek od 17 do 18 hodin. M·te-li z·jem, kontaktujte vedoucÌ krouûku Zuzanu Kovandovou, telefon
724 306 520, email zuz.s@centrum.cz. V letoönÌm roce zahajujeme jiû od ˙ter˝ 1. z·¯Ì.

HudebnÌ obory pro dÏti i dospÏlÈ:
Keyboard ï Kytara ï Zobcov· flÈtna
Popul·rnÌ zpÏv ï Elektrick· kytara

POZITIVNĚ ZPÁTKY DO PRÁCE

Z·pis 9. z·¯Ì od 17 hodin
v Zä HornÌkova v LÌöni

V Luû·nk·ch ñ st¯edisku volnÈho Ëasu byl pr·vÏ zah·jen projektu PozitivnÏ zp·tky do pr·ce, kter˝
je spolufinancovanÈho z prost¯edk˘ ESF prost¯ednictvÌm OperaËnÌho programu LidskÈ zdroje a zamÏstnanost. V poboËce Louka budou po dobu dvou ökolnÌch let nabÌzeny poËÌtaËovÈ kurzy a kurzy anglickÈho jazyka pro rodiËe na rodiËovskÈ dovolenÈ, a to zcela zdarma. ⁄ËastnÌci kurz˘ d·le mohou souËasnÏ
vyuûÌt hlÌd·nÌ dÏtÌ v naöÌ miniökolce Maceöka, a to za snÌûen˝ poplatek.
BliûöÌ informace v·m pod· vedoucÌ poboËky Lucie H·jkov·, tel.: 776 030 758,
e-mail: louka@luzanky.cz
■3■

603 943 213, 544 213 306
polakova@yamahaskola.cz
www.yamahaskola.cz

Dům dětí Brno-Vinohrady nabízí dětem i dospělým tyto kurzy:
POHYBOVÉ
CviËenÌ rodiË˘ s dÏtmi (60 min.) ñ pro dÏti
od 1,5 roku a jejich rodiËe. CviËenÌ s ¯Ìkadly, pÌsniËkami, drobn˝m n·ËinÌm i na n·¯adÌ. PrvnÌ setk·v·nÌ s ¯Ìzen˝m pohybem, podnÏty pro celkov˝
rozvoj pohybovÈ dovednosti, spojenÌ pÌsniËky,
¯Ìkadel a pohybu, p¯ekon·v·nÌ strachu, zvyk·nÌ
na kolektiv.
⁄ter˝ 9ñ10 h, 10ñ11 h;35 KË/hodina
VeselÈ cviËenÌ (60 min.) ñ urËeno dÏtem od 3
do 6 let. PohybovÈ hry, cviËenÌ s hudbou i na n·¯adÌ.
Pod vedenÌm zkuöenÈ lektorky se vaöe dÌtÏ nauËÌ
z·kladnÌm pohybov˝m dovednostem.
⁄ter˝ 16.30ñ17.30 h; 40 KË/hodina
Sedmikr·ska (45 min.) ñ taneËnÌ krouûek pro dÏti
3ñ4letÈ. S ¯Ìkadly a pÌsniËkami se vaöe dÌtÏ nauËÌ
jednoduchÈ taneËky, pohybovÈ hry.
PondÏlÌ 16ñ16.45 h; 560 KË/pololetÌ, 1000 KË/roËnÌ, 40 KË/hodina
TaneËnÌ rytmika p¯edökol·ci (60 min.) ñ pro dÏti
5ñ6 let. HlavnÌ n·plnÌ je rytmick· a pohybov· pr˘prava, d˘raz na spr·vnÈ drûenÌ tÏla a pÏknou ch˘zi.
Pr·ce s hudbou, z·kladnÌ taneËnÌ kroky, cviËenÌ
na gymnastickÈm koberci, vystoupenÌ.
»tvrtek 16ñ17 h; 650 KË/pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ
TaneËnÌ rytmika ökol·ci (60 min.) ñ pro dÏti
od 6 let. Z·kladnÌ pohybov· a rytmick· pr˘prava,
tanec s lidov˝mi i modernÌmi prvky. Rozvoj samostatnÈho pohybovÈho projevu. CviËenÌ na gymnastickÈm koberci, spr·vnÈ drûenÌ tÏla, taneËnÌ a pohybovÈ hry.
⁄ter˝ 15.20ñ16.20 h se sluûbou vyzved·v·nÌ ze äD
»ejkovick· a MutÏnick·; 650 KË/pololetÌ, 1100 KË/
roËnÌ
Danza ñ diskotance (2◊ 90 min.) ñ krouûek modernÌho tance pro dÏti od 12 let. ModernÌ choreografie,
vystoupenÌ, soutÏûe.
⁄ter˝ 17.40ñ19.10 a p·tek 16.15ñ17.45 h;
1200 KË/pololetÌ, 2100 KË/roËnÌ
Danza ñ z·klady modernÌho tance (90 + 75 min.)
ñ krouûek pro dÏti od 7 do 11 let se z·jmem o modernÌ tanec. VystoupenÌ, soutÏûe.
PondÏlÌ 17.50ñ19.20 h, Ëtvrtek 17.10ñ18.25 h;
1100 KË/pololetÌ, 1900 KË/roËnÌ
CviËenÌ na balonech ñ dÏti (45 min.) ñ pro dÏti
od 7 do 11 let a od 12 let. ZamÏ¯eno na n·pravu
öpatnÈho drûenÌ tÏla, posÌlenÌ sval˘ celÈho tÏla z·bavnou formou, hry.
PondÏlÌ, Ëtvrtek 15ñ15.45 h 7ñ11 let, st¯eda 17.15ñ
18 od 12 let; 650 KË/pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ
BojovÈ sporty a sebeobrana (60 min.) ñ z·klady
karate, kickboxu, juda, aikida. Formou her se dÏti
uËÌ z·kladnÌ ˙dery, kopy, hody, strhy a p·kovÈ techniky.
St¯eda 15ñ16 h dÏti od 10 let; 16.10ñ17.10 h dÏti
6ñ9 let; 850 KË/pololetÌ, 1500 KË/roËnÌ
CviËenÌ na balonech pro dospÏlÈ (60 min.) ñ posilovacÌ, protahovacÌ a uvolÚovacÌ cviky jako prevence bolesti zad.
⁄ter˝ 19.30ñ20.30 h; Ëtvrtek 20ñ21 h; 800 KË/pololetÌ,1400 KË/roËnÌ;omezen˝ poËet mÌst
JÛga pro dospÏlÈ (90 min, 75 min.) ñ jÛgov· cviËenÌ pro zaË·teËnÌky i pokroËilejöÌ z·jemce. JÛgovÈ
uËenÌ je ucelen˝ systÈm jak vychov·vat, kultivovat
a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr· se vöem
bez ohledu na vÏk Ëi tÏlesn˝ stav.
St¯eda 19.30ñ21 h; 800 KË/pololetÌ, 1400 KË/roËnÌ,
Ëtvrtek 18.30ñ19.45 h; 680 KË/pololetÌ 1150 KË/
roËnÌ
äkola zad ñ zdravotnÌ cviËenÌ vedenÈ zkuöenou
fyzioterapeutkou. Sestava cvik˘ zamÏ¯en· na funkci oslaben˝ch sval˘, kterÈ pohodln˝m ûivotem m·lo
pouûÌv·me. Cviky protahovacÌ, balanËnÌ a prostÈ,
cviËenÌ s tyËemi, verballem, pruûn˝mi tahy.
St¯eda 18.15ñ19.15 h; 50 KË/h;
omezen˝ poËet mÌst.

Aerobic dÏti (60 min.) ñ cviËenÌ pro dÏti od 7 let,
jednoduchÈ sestavy, posilov·nÌ.
PondÏlÌ 16.45ñ17.45 h; 650 KË/pololetÌ, 1100 KË/
roËnÌ

NOVÉ!
JÛga pro rodiËe a dÏti (60 min.) ñ pro dÏti 2ñ6 let,
hry, jÛgov· cviËenÌ, relaxace. VhodnÈ pro hyperaktivnÌ dÏti, vede ke zklidnÏnÌ a kontrole vlastnÌho
tÏla. Prvky taneËnÌ terapie, arteterapie.
»tvrtek 8.45ñ9.45 h; 1600 KË/pololetÌ
CviËenÌ pilates (60 min.) ñ rozvÌjÌ koordinaci, sÌlu,
rovnov·hu, flexibilitu a d˝ch·nÌ. Propracov·v· z·dovÈ, b¯iönÌ a h˝ûÔovÈ svalstvo jako z·klad spr·vnÈho drûenÌ tÏla. NepouûÌv· nespoËetn· opakov·nÌ
aû do ˙navy sval˘, spÌöe dod·v· energii.
PondÏlÌ 19.30ñ20.30 h; p·tek 18ñ19 h; 550 KË/
12 lekcÌ, zaË·tek 21. z·¯Ì/2. ¯Ìjna
Chi-toning (60 min.) ñ pomal· forma cviËenÌ, vych·zÌ z nÏkolika styl˘ ñ poweryogy, pilates, pÏti
Tibeùan˘. Jednoduch˝mi sekvencemi, kterÈ n·sledujÌ plynule po sobÏ, se zah¯ejeme, prot·hneme
a posÌlÌme celÈ tÏlo. CviËenÌ je vhodnÈ pro kaûdÈho
bez rozdÌlu vÏku a fyzickÈ kondice.
St¯eda 18ñ19 h s·l nad Albertem; 60 KË/hodina,
500 KË/ 10 vstup˘, zaË·tek 23. z·¯Ì
Slow toning (60 min.) ñ pomal· forma cviËenÌ, podobnÈ chi-toningu. ZamÏ¯eno na posÌlenÌ velk˝ch
svalov˝ch skupin, posÌlÌme ochablÈ svaly, prot·hneme svaly zkr·cenÈ a vyuûijeme k tomu i n·ËinÌ. Speci·lnÌ pozornost je vÏnov·na b¯iönÌmu svalstvu. VhodnÈ pro kaûdÈho bez rozdÌlu vÏku a fyzickÈ kondice.
St¯eda 19.15ñ20.15 h, s·l nad Albertem; 60 KË/
hodina, 500 KË/10 vstup˘, zaË·tek 23. z·¯Ì

VÝTVARNÉ
Keramika (60 min.) ñ pro dÏti od 4 let. Pr·ce s hlÌnou, jednoduööÌ tvary, kachle, n·doby.
PondÏlÌ 17ñ18 h; ˙ter˝ 16.45ñ17.45 h; 780 KË/pololetÌ, 1350 KË/roËnÌ
Keramika (60 min.) ñ pro dÏti 6ñ7 let. Tvo¯enÌ
z hlÌny pro nejmladöÌ ökol·ky
St¯eda 16.45ñ17.45 h; 780 KË/pololetÌ, 1350 KË/
roËnÌ
Keramika (90 min.) ñ je urËena vÏtöÌm dÏtem a pokroËil˝m. Kachle, figury, n·doby, r˘znÈ keramickÈ
techniky.
St¯eda 15ñ16.30 h; p·tek 15.10ñ16.40 h; 980 KË/
pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ
S malÌ¯em kolem svÏta (90 min.) ñ v˝tvarn· dÌlna
pro dÏti od 8 let, na motivy jednotliv˝ch svÏtadÌl˘ ñ
kaöÌrov·nÌ, tisk, kol·ûe, v˝roba doplÚk˘ z r˘zn˝ch
materi·l˘ (keramika, sklo, dr·tov·nÌ...).

⁄ter˝ 15ñ16.30 h; 980 KË/pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ
V˝tvarn· dÌlna (60 min.) ñ pro dÏti od 5 let. R˘znÈ
v˝tvarnÈ techniky, pr·ce s p¯ÌrodnÌmi materi·ly,
keramika a dalöÌ.
P·tek 14ñ15 h; 45 KË/hodina
Vv ñ keramika (90 min.) ñ pro dÏti od 6 let. Kombinace r˘zn˝ch v˝tvarn˝ch technik s keramikou.
PondÏlÌ 15.15ñ16.45 h;980 KË/ pololetÌ, 1750 KË/
roËnÌ
V˝tvarka pro malÈ (90 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek
pro dÏti od 3 let, sezn·menÌ s r˘zn˝mi technikami,
malba, kresba, kol·ûe, pr·ce s hlÌnou.
»tvrtek 16.30ñ18 h; 800 KË/pololetÌ, 1450 KË/roËnÌ
Pastelka (60 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro rodiËe
s dÏtmi od 2 let, v dopolednÌch hodin·ch. St¯Ìd· se
zde pr·ce s hlÌnou, papÌrem, textilem, barvami.
PondÏlÌ 10ñ11 h; Ëtvrtek 8.45ñ9.45; 40 KË/hodina

NOVÉ!
Fashion club (90 min.) ñ kurz pro dÌvky, kterÈ se
zajÌmajÌ o mÛdu a bavÌ je navrhovat a souËasnÏ vytv·¯et vlastnÌ modely obleËenÌ a doplÚk˘. BÏhem
roku vytvo¯Ìme nÏkolik tematick˝ch kolekcÌ, kterÈ
budou dÏvËata sama prezentovat na mÛdnÌch p¯ehlÌdk·ch v r·mci akcÌ DomeËku a spoleËensk˝ch
ud·lostÌ Vinohrad. äaty budeme öÌt nejen z textilu,
ale pouûijeme i jinÈ materi·ly, nap¯. papÌr, plast
a r˘znÈ v˝tvarnÈ techniky.
St¯eda 18ñ19.30 h; 980 KË/pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ
Kreativ (120 min.) ñ tv˘rËÌ kurz pro dospÏlÈ je
urËen vöem, kte¯Ì se chtÏjÌ odreagovat od bÏûn˝ch
povinnostÌ, vr·tit se v Ëase trochu zpÏt a d·t v˝robk˘m z r˘zn˝ch materi·l˘ vlastnoruËnÌ tvar a myölenku. Co v·s Ëek·? Pr·ce s keramickou hlÌnou,
zdobenÌ textilu, trochu smaltov·nÌ, pletenÌ z pedigu,
kaöÌrov·nÌ atd. UrËeno ˙pln˝m zaË·teËnÌk˘m i pokroËil˝m.
PondÏlÌ 19ñ21 h; 990 KË/8 lekcÌ

HUDEBNÍ
Hra na zobcovou flÈtnu (45 min.) ñ skupinov· v˝uka pro 1ñ3 û·ky, od 7 let.
1100ñ1600 KË/pololetÌ, 2000ñ3000 KË/roËnÌ
Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov· v˝uka
pro 2ñ3 û·ky, od 10 let.
1100ñ1600 KË/pololetÌ, 2000ñ3000 KË/roËnÌ
NovÌ z·jemci o hru na n·stroje se mohou hl·sit
v ˙ter˝ 8. z·¯Ì v 17 hodin v DomeËku, Valtick· 23.
P¯ihl·öky do pohybov˝ch a v˝tvarn˝ch krouûk˘
p¯ijÌm·me od 1. z·¯Ì v kancel·¯i DomeËku, Valtick· 23 v pracovnÌ dny od 8 do 12 a od 14 do 18
hodin.
BliûöÌ informace v·m r·di poskytneme na telefonnÌm ËÌsle 544 216 684.

Senior klub v září
P¯ijÔte si s n·mi popovÌdat, kaûd˝ den se sch·zÌme v malÈ klubovnÏ od 14.30 h v BzeneckÈ 21 ñ
p. BaËov· a p. Langerov·. VÌt·me mezi sebou kaûdÈho seniora. ChodÌme takÈ na kr·tkÈ vych·zky.

»TVRTEK 10. 9.
POHLEDEM DO LÕäNÃ ñ s promÌt·nÌm,
M. Krejsa

STÿEDA 16. 9.
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »ESKOSLOVENSK… CÕRKVE HUSITSK…,
far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·
»TVRTEK 17. 9.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM NAROZEN›M
V Z¡ÿÕ, E. »tvrteËkov· a t˝m spolupracovnÌk˘
STÿEDA 22. 9.
TR…NOV¡NÕ PAMÃTI ñ
s promÌt·nÌm a cviËenÌm, Mgr. Dohnalov·
»TVRTEK 24. 9.
»EäTÕ PANOVNÕCI ñ pokraËov·nÌ,
PhDr. J. »ejka
⁄TER› 29. 9.
O HADÕ FARMÃ A L…CÕCH Z HADÕHO JEDU,
Ing. J. StanÏk

⁄TER› 15. 9.
HISTORIE BRNA, J. Vrbick·

ZaË·tky vûdy od 15 h. Klub otev¯en od 14.30 h.
N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ vûdy od 14 hodin.

⁄TER› 1. 9.
ZAHAJUJEME »AJOV›M D›CH¡NKEM,
E. »tvrteËkov· a t˝m spolupracovnÌk˘
»TVRTEK 3. 9.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM NAROZEN›M
V SRPNU, E. »tvrteËkov· a t˝m spolupracovnÌk˘
⁄TER› 8. 9.
KR¡SY äPANÃLSKA ñ s promÌt·nÌm, E. Vackov·
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Městská část Brno-Vinohrady,
Kulturní, vzdělávací a informační centrum
pod patronací starosty městské části PhDr. Jiřího Čejky

pořádají

VINOHRADY
SE BAVÍ

Kulturní, zábavné, soutěžní odpoledne pro všechny generace

v SOBOTU 12. ZÁŘÍ
na volném prostranství a hřišti
za bývalou základní školou Bzenecká
Program:
14.00
14.15
15.30
16.30
17.00
18.30

Zahájení
D.A.R. – melodický rock ze Zábrdovic
Nešvilský krúžek – countryrock’rollbigbeat
Soutěže pro dospělé, vyhlášení soutěží –
vystoupí a ceny předá Silák Franta
Pozdní sběr – moravský rock s přívlastkem
Piknik – the pytlas brouken xxxxxl country

Zábavným odpolednem provází Jindra Eliáš – moderátor ČRo
Program pro děti od 14.30 do 17.30 hodin.
Zábavné odpoledne s klauny. Hry, soutěže o ceny.

Restaurace U hasičů žízně

www.balonkari.cz

J+I sound

Městská část Brno-Vinohrady
Kulturní, vzdělávací a informační centrum
vás zvou

v pondělí 28. září 2009 od 14.00 do 18.00 hodin
na

DEN
VINOHRAD
pořad se uskuteční pod patronací
starosty m. č. PhDr. Jiřího Čejky
Místo:

„Náměstíčko“ před Společenským sálem u pošty
V pořadu vystoupí:

Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce
Vinohraďánek –
taneční kroužek pro děti od 4 do 15 let
Hudební škola YAMAHA
Honky Tonk –
dámy a pánové zatančí v rytmu country
Capoeira
Vstup volný

SIMPLY CLEVER

PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM!
Nabízíme Vám komplexní přípravu
Vašeho vozu. Veškeré prohlídky
provedou a případné nedostatky
odstraní naši profesionální mechanici proškolení přímo výrobcem.
Pracujeme pouze s nejmodernějším
diagnostickým zařízením a používáme Škoda originální díly. Samozřejmou součástí přípravy na STK
je prověření všech požadovaných
parametrů, včetně seřízení světel.
Budete mít naprostou jistotu, že je
Váš automobil dokonale připraven.

ČEKÁ VÁŠ
VŮZ STK?

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

VINOTÉKA
na Pálaváku

Navötivte novÏ otev¯enou prodejnu
se öirok˝m v˝bÏrem sudov˝ch
a lahvov˝ch vÌn
na P·lavskÈm n·mÏstÌ 2d
(b˝val· zelenina u ävamberka)
Otev¯eno:
POñ»T
P¡
SO
NE

14ñ20 hod.
19ñ20 hod.
19ñ12 a 15ñ20 hod.
15ñ20 hod.
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Zve veřejnost všech věkových kategorií na lekce

Út 19 h PILATES
Čt 19 h POWER JOGA
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SÁDROKARTON – 739 239 903

Vinohrady, ZŠ Mutěnická od 15. 9. 09

stropní podhledy, příčky, bytová jádra
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Prázdninová akce

NOVÝ VŮZ ŠKODA
S KLIMATIZACÍ
A DALŠÍ VÝBAVOU

ŠkodaFabia již od

ŠkodaRoomster 1,4/63 kW již od

ŠkodaOctavia již od

219 000 Kč

284 900 Kč

309 900 Kč

Venku tropy, v autě chládek. Vedle klimatizace Climatic s automatickou regulací a kombifiltrem však mají nabízené vozy Škoda
ve výbavě i centrální zamykání, čelní a boční airbagy řidiče i spolujezdce, BAS včetně MSR a další. K novému vozu získáte zdarma
Záruku mobility Premium, která za Vás vyřeší situace způsobené i vlastním zaviněním v ČR i v evropských státech. Využít můžete
financování od ŠkoFINu. Nabídka trvá od 1. 7. do 30. 9. 2009.

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂: Fabia - 4,6-7,5 l/100 km,
120 - 180 g/km; Roomster 1,4/63 kW -6,8 l/100 km, 162 g/km;
Octavia - 4,5-7,4 l/100 km, 119-176 g/km

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3
Fax: 544 232 884

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
držitel certifikátu ISO 9001

Autocentrum

K adeřnictví MICHAELA – Čejk
ká 6, Vinohr
ady
Čejkoo vic
vická
Vinohrady
Tel. 544 213 045, 776 158 799
Americký tříbarevný melír + stříhaná foukaná – 603 Kč • Melír + stříhání + foukaná – 503 Kč • Barvení + stříhání + foukaná – 423 Kč • Trvalá + stříhání + foukaná – 423 Kč • Stříhání + foukaná – 223 Kč • Prodlužování a zahuštění vlasů

MALÍŘSKÉ PRÁCE.
TEL. 544 214 690, MOBIL 604 142 037

Kurzy jsou buÔ 8 t˝dennÌ anebo vÌkendovÈ
a m˘ûete je absolvovat i se sv˝m partnerem.
Kde? ve ökolce Kids Garden na ul. Gajdoöov·
anebo v obchodnÌm centru VaÚkovka.

HYPOTÉKY • POJIŠTĚNÍ
FONDY • PENZIJNÍ FONDY
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Ludmila Slaběňáková, e-mail: slabe@seznam.cz • www. lsbmbrno.cz
tel.: 602 543 199 (O2), 737 440 259 (T-Mobile), 539 010 990 (Netbox)
● KoupÌm gar·û na Vinohradech, platba hotovÏ, tel. 602 544 581.
● Pronajmu gar·û, ul. VlËnovsk·. Tel. 603 453 450, (vöe na d·lk. ovl·d·nÌ).

Country taneční skupina HONKY TONK Brno-Vinohrady
hledá nové členy od 18 do ? let.
Pokud máte chuť si zatančit v rytmu country – párové, kolové,
řadové, ale i jiné tance, je Vám 18 a víc (horní hranice je neomezena), cítíte rytmus a jste alespoň trochu pohybově nadaní,
přijďte se mezi nás podívat a zkusit si, zda je pro Vás tohle to
pravé. Vítány jsou především celé páry, ale není to podmínkou.
Také jsou vítáni tanečníci a tanečnice, kteří již ovládají polkový
a valčíkový krok, případně se setkali i s jinými coutry prvky.
A pokud si myslíte, že nic z toho neumíte, ale přesto máte opravdovou chuť se to naučit, přijďte mezi nás.
Kontakt: Iva 777 263 703, Zuz 724 306 520, honkytonk@centrum.cz.
Zkoušky jsou v úterý a čtvrtek od 18.15 do 19. 45 hodin.
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Pozvánka na výstavu
vinohradských stromů
Od 28. 9. se k p¯Ìleûitosti 28. v˝roËÌ vzniku Vinohrad uskuteËnÌ ve SpoleËenskÈm s·le v˝stava
strom˘.
V˝stava p¯edstavuje 17 druh˘ vinohradsk˝ch
strom˘ zachycen˝ch ve Ëty¯ech roËnÌch obdobÌch
s Ëesk˝m i latinsk˝m popisem.
SrdeËnÏ zve Michal Krejsa

Poprvé do školy –
poprvé do knihovny
I letos na zaË·tku ökolnÌho roku oslovuje
Knihovna Ji¯Ìho Mahena v BrnÏ vöechny prvÚ·Ëky
a jejich rodiËe akcÌ s n·zvem PoprvÈ do ökoly ñ
poprvÈ do knihovny. SlavnostnÌ vstup dÏtÌ do prvnÌch t¯Ìd se rozhodla spojit
se slavnostnÌm vstupem
do knihovny. Formou
z·bavn˝ch po¯ad˘, divadelnÌch vystoupenÌ,
v˝tvarn˝ch dÌlen, soutÏûÌ a dalöÌch aktivit
chce vytvo¯it pevnou
vazbu zaËÌnajÌcÌch Ëten·¯˘
ke knih·m a ËtenÌ. A co pro nÏ p¯ipravila v letoönÌm
roce?
V obdobÌ od 1. z·¯Ì do 11. ¯Ìjna mohou prvÚ·Ëci
vyuûÌt moûnosti zaregistrovat se do knihovny
zdarma.
SoutÏû Ferda Mravenec ñ pr·ce vöeho druhu
p¯ipomene 110. v˝roËÌ narozenÌ slavnÈho spisovatele a ilustr·tora dÏtsk˝ch knih Ond¯eje Sekoru.
Je urËena Ëten·¯˘m KJM ve vÏku od 6 do 10 let
a trv· od 1. z·¯Ì do 16. ¯Ìjna. SoutÏûnÌ listy jsou
k dispozici ve vöech provozech KJM.
SlavnostnÌ pasov·nÌ prvÚ·Ëk˘ na rytÌ¯e knih
a Ëten·¯e knihovny se bude konat v poboËce KJM
v mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, Velkopavlovick· 25 ve Ëtvrtek 8. ¯Ìjna od 13 do 18 hodin.
Projekt se kon·
pod z·ötitou hejtmana
JihomoravskÈho kraje
Mgr. Michala Haöka, prim·tora statut·rnÌho mÏsta
Brna Romana Onderky a za podpory mÏstsk˝ch
Ë·stÌ, ve kter˝ch se kon· slavnostnÌ pasov·nÌ.

TAJEMSTVÍ HRADU LAMBERK
Na p¯elomu Ëervence a srpna
se v Are·lu u Lamberka uskuteËnil
t˝dennÌ pobyt pro rodiËe s dÏtmi.
Do romantickÈ krajiny poblÌû
¯eky Oslavy se sjela p·ûata se sv˝mi rytÌ¯i, aby pomohli ölechtiËn·m
Ernest˝nÏ z Rokötejna a Petronele
z Templötejna nalÈzt ztracenÈho
p¯Ìtele, rytÌ¯e Jana Sokola z Lamberka. P¯ed Ëasem byly t¯i mocnÈ
hrady napadeny vojskem Tatar˘
pod velenÌm ch·na Kublajch·na.
T¯i p¯·telÈ si p¯Ìsahali vÏrnost
a spojenectvÌ nad kouzelnou peËetÌ.
Ta je opravdu dok·zala ochr·nit
p¯ed nebezpeËÌm. Z·ke¯n˝ velitel
se vöak spojil s mocnou ËarodÏjnicÌ, kter· dok·zala rozt¯Ìötit kouzelnou peËeù na nÏkolik kus˘. V ten
den zmizel i Jan Sokol. Nezb˝valo
neû se vypravit hledat kousky peËeti a pokusit se ji sloûit opÏt dohromady.

Podniklo se nÏkolik nebezpeËn˝ch v˝prav, vËetnÏ brodÏnÌ p¯es
¯eku Oslavu. P·ûata se pilnÏ vzdÏl·vala a plnila rytÌ¯skÈ zkouöky.
Po t˝dennÌm ˙silÌ se opravdu rytÌ¯sk˝m druûin·m poda¯ilo vöechny
ztracenÈ kousky peËetÏ nalÈzt.
JakÈ p¯ekvapenÌ! Po zaloûenÌ
poslednÌho kousku se ozvala ohluöujÌcÌ r·na a z lesa vybÏhl opravdov˝ rytÌ¯! N·sledovala ho cel·
druûina a jako poslednÌ se objevil
i samotn˝ Jan Sokol.
Vöechna p·ûata byla slavnostnÏ pasov·na na rytÌ¯e.
Pak uû se mohlo jen veselit
a oslavovat! PodÏkov·nÌ pat¯Ì skupinÏ historickÈho öermu Los Pupkos z UherskÈho Brodu.

Ve Ëtvrtek 17. z·¯Ì 2009 zveme
vöechny kuûelk·¯e na podzimnÌ
trÈnink do Probe.
ZaËÌn·me v 16.00 hodin.

Cel˝ pobyt se vËetnÏ poËasÌ
moc vyda¯il a my se uû teÔ tÏöÌme
Lucie H·jkov·
na p¯ÌötÌ rok.

Stalo se na Vinohradech • Stalo se na Vinohradech • Stalo se na Vinohradech
V domÏ ve ValtickÈ nÏkdo odhodil
pouûitÈ st¯ÌkaËky s jehlami
K n·lezu odhozen˝ch pouûit˝ch injekËnÌch
st¯ÌkaËek a jehel vyjÌûdÏli 29. Ëervence r·no str·ûnÌci mÏstskÈ policie. AplikaËnÌ pom˘cky leûely p¯Ìmo
na chodbÏ jednoho z dom˘ ve ValtickÈ ulici. InfekcÌ
hrozÌcÌ p¯edmÏty str·ûnÌci odklidili a odvezli k odbornÈ likvidaci.

pÏstÌ do obliËeje o sedm let mladöÌho hlÌdaËe a zp˘sobit mu tak krv·cejÌcÌ poranÏnÌ ˙st a nosu. DruhÈho hlÌdaËe se v tu chvÌli pokusil napadnout t¯iadvacetilet˝ muû, str·ûnÈmu se vöak poda¯ilo r·nÏ vËas
vyhnout. Po p¯Ìjezdu str·ûnÌk˘ se situace v obchodÏ
uklidnila. ZranÏn˝ muû skonËil v nemocnici, dalöÌ
öet¯enÌ p¯Ìpadu bylo p¯ed·no republikovÈ policii.

Faleön˝ kontrolor okradl v bytÏ seniorku
AgresivnÌ dvojice mÏla bezd˘vodnÏ
napadnout ostrahu prodejny
Na pomoc str·ûnÌky si 31. Ëervence p¯ivolala
ostraha jednÈ z prodejen na P·lavskÈm n·mÏstÌ. HlÌdaËi bezpeËnostnÌ agentury si stÏûovali na dvojici
agresivnÌch z·kaznÌk˘, kte¯Ì je pr˝ bezd˘vodnÏ napadli. Sedmadvacetilet˝ BrÚan mÏl neËekanÏ ude¯it

DalöÌ p¯Ìpad podvodnÌka, kter˝ h¯eöil na lidskou d˘vÏ¯ivost, registrujÌ od poloviny srpna brnÏnötÌ str·ûnÌci. Jeho obÏtÌ se stala sedmat¯icetilet· obyvatelka Vinohrad, do jejÌhoû bytu se pachatel vloudil
pod faleönou z·minkou kontroly stavu elektrick˝ch
z·suvek. Faleön˝ kontrolor si poËÌnal natolik obratnÏ, ûe aû po jeho odchodu seniorka zjistila, ûe jÌ

z bytu zmizela kabelka s penÏûenkou, doklady a dalöÌmi vÏcmi. S podez¯enÌm na sp·ch·nÌ trestnÈho
Ëinu se p¯Ìpadem d·le zab˝v· policejnÌ vyöet¯ovatel.

MladÌk prokopl sklenÏnÈ dve¯e,
po¯ezan˝ skonËil v nemocnici
V podveËer 12. srpna bylo str·ûnÌk˘m ozn·meno, ûe p¯ed jednÌm z dom˘ v Bo¯etickÈ ulici leûÌ
na zemi zranÏn˝ muû. Jednalo se o sedmn·ctiletÈho
BrÚana, kter˝ silnÏ krv·cel z nohy. Jak se mladÌk
s·m p¯iznal, k ˙razu doölo potÈ, co nohou z dlouhÈ
chvÌle prokopl sklenÏnou v˝plÚ vstupnÌch dve¯Ì bytovÈho domu. Muû, kter˝ hocha p¯i Ëinu spat¯il, mu
ihned poskytl prvnÌ pomoc. Mlad˝ BrÚan byl p¯evezen k oöet¯enÌ do nemocnice a jeho jedn·nÌm se
jeötÏ bude zab˝vat p¯Ìsluön˝ spr·vnÌ org·n. (zno)
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